Obec Velatice
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velatice
den zasedání: 3. října 2014

č. 4/2014

Zápis
1.

Zahájení

Starosta obce přivítal zastupitele a přítomné občany a zahájil zasedání Zastupitelstva obce
Velatice č. 4/2014 v 19:35 hod.
Starosta následně konstatoval, že informace o konání zasedání zastupitelstva byla v souladu
se zákonem zveřejněna na úřední desce obecního úřadu.
Starosta konstatoval, že je přítomno 10 členů, zastupitelstvo je tak usnášení schopné,
omluveni jsou M. Černý, L. Sedlák, H. Pololáníková, R. Ulrich, V. Pejřil.
Starosta obce navrhl jako zapisovatele P. Drozda a za ověřovatele P. Pelikána a Z. Severu.
Usnesení č. 1.1 - 4/2014
Zastupitelstvo volí za zapisovatele P. Drozda a za ověřovatele P. Pelikána a Z. Severu.
Hlasování:
- pro
10
(J. Grolich ml., J. Grolich st., J. Šenkyřík, P. Maincl, M. Neveselý,
M. Lengálová, L. Putna, P. Drozd, P. Pelikán, Z. Severa)
- proti
0
- zdrželi se
0
()
2.

Schválení programu

Starosta obce přednesl body programu dle zveřejněné pozvánky na zasedání zastupitelstva:
1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2. Schválení programu
3. Schválení rozpočtového opatření č. 3/2014
4. Schválení a provedení rozpočtového opatření č. 4/2014
5. Pověření rady obce k provádění rozpočtových opatření
6. Diskuze
7. Závěr
Usnesení č. 2.1. – 4/2014
Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání:
1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2. Schválení programu
3. Schválení rozpočtového opatření č. 3/2014
4. Schválení a provedení rozpočtového opatření č. 4/2014
5. Pověření rady obce k provádění rozpočtových opatření
6. Diskuze
7. Závěr
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Hlasování:
- pro
10
(J. Grolich ml., J. Grolich st., J. Šenkyřík, P. Maincl, M. Neveselý,
M. Lengálová, L. Putna, P. Drozd, P. Pelikán, Z. Severa)
- proti
0
- zdrželi se
0
3.

Schválení rozpočtového opatření č. 3/2014

Starosta obce předložil ke schválení rozpočtové opatření č. 3/2014 v celkové výši 18.300,- Kč,
kterým se do rozpočtu zapracovává zvýšení příspěvku na činnost TJ Sokol Velatice ve výši
15.000,- Kč na spolufinancování projektu na opravu kabin a také spolufinancování projektů
Mikroregionu Roketnice, na které bylo v rozpočtu počítáno s rezervou ve výši 13.600,- Kč.
Faktické spolufinancování je ale ve výši 16.900,- Kč – spolufinancování projektu na prezentaci
úspěšných projektů ve výši 10.000,- Kč a příspěvek na kalendáře ve výši 6.900,- Kč (230 kusů x
30,- Kč).
Potřebné vyrovnání příjmů ve výši 18.300,- Kč je dorovnáno z vyšších příjmů na daních z příjmů
právnických osob.
Usnesení č. 3.1. – 4/2014
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2014 ve výši příjmů a výdajů 18.300,- Kč.*
Hlasování:
- pro
10
(J. Grolich ml., J. Grolich st., J. Šenkyřík, P. Maincl, M. Neveselý,
M. Lengálová, L. Putna, P. Drozd, P. Pelikán, Z. Severa)
- proti
0
- zdrželi se
0
* Schválené rozpočtové opatření č. 3/2014 je přílohou č. 3 tohoto zápisu ze zasedání
zastupitelstva.
4.

Schválení a provedení rozpočtového opatření č. 4/2014

Starosta obce předložil ke schválení rozpočtové opatření č. 4/2014 v celkové výši 1.565.000,Kč.
Tímto rozpočtovým opatřením se do rozpočtu zapracovávají zvýšené náklady na demolice,
protože rozpočet počítal pouze s částkou 500.000,- Kč na demolici menší z budov a celkové
náklady jsou ve výši necelých 2.000.000,- Kč.
Dále se zapracovává přesun mezi položkami ve výši 50.000,- Kč, aby příspěvek na provoz MŠ
Velatice by veden správné položce. Dále příspěvek 10.000,- Kč na pořízení praporu SDH
Velatice a náklady na volby.
Na straně příjmů je vše vyrovnáno dotací na volby a zbývající částka z prodeje pozemků,
které byly uhrazena až v letošním roce.
Rozpočtové opatření tedy přesáhne částku 500.000,- Kč, kterými je limitována rada, a toto
rozpočtové opatření musí být schváleno a provedeno zastupitelstvem obce.
Usnesení č. 4.1. – 4/2014
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2014 ve výši příjmů a výdajů 1.565.000,- Kč.*
Hlasování:
- pro
10
(J. Grolich ml., J. Grolich st., J. Šenkyřík, P. Maincl, M. Neveselý,
M. Lengálová, L. Putna, P. Drozd, P. Pelikán, Z. Severa)
- proti
0
- zdrželi se
0
2

* Schválené rozpočtové opatření č. 4/2014 je přílohou č. 4 tohoto zápisu ze zasedání
zastupitelstva.
5.

Pověření rady obce k provádění rozpočtových opatření

Starosta obce předložil ke schválení pověření rady obce k provádění rozpočtových opatření
v plném rozsahu do doby konání ustavujícího zastupitelstva z důvodu, že v době po volbách
možná bude mít obec povinnost zapracovat do rozpočtu dotaci na vybudování nové
zahrady MŠ, kdy toto rozpočtové opatření přesáhne částku 500.000,- Kč a zastupitelstvo se
v této době nebude moci sejít. Až se sejde nové zastupitelstvo, bude si moci provádění
rozpočtových opatření upravit nově.
L. Putna poznamenal, jestli by v usnesení nemělo být uvedeno, že se bude jednat o
předpokládaný případ s datací na zahradu MŠ.
Starosta uvedl, že je praktičtější nechat usnesení volnější pro všechny případy a upřesnil, že
takto schválené rozpočtové opatření bude zastupitelstvo následně schvalovat, rada obce je
jen provede, aby se mohlo zaúčtovat.
Usnesení č. 5.1. – 4/2014
Zastupitelstvo pověřuje radu obce k provádění rozpočtových opatření v celém rozsahu do
doby konání ustavujícího zastupitelstva.
Hlasování:
- pro
10
(J. Grolich ml., J. Grolich st., J. Šenkyřík, P. Maincl, M. Neveselý,
M. Lengálová, L. Putna, P. Drozd, P. Pelikán, Z. Severa)
- proti
0
- zdrželi se
0

6.

Diskuse

Bezpečnost dopravy
L. Putna podotkl, že v Zaosadí je problém s rychlou jízdou a tuto situaci navrhuje řešit zde i
v jiných problematických místech v obci pomocí zpomalovacích retardérů, které jsou nově v
Podolí kolem družstva.
Starosta uvedl, že Zaosadí je obytná zóna, kde na vjezdech je přejezdový pruh z dlažby,
zpomalovací retardéry byly s dopravní policí řešeny při dopravním pasportu a nesouhlasili
s nimi. Situaci a důvody znovu ověří.
Z. Severa uvedl, že se zpomalovacími pruhy by byly problémy při odklízení sněhu.
M. Lengálová uvedla, že by bylo vhodné omezení rychlosti na vjezdech do obce.
Starosta odpověděl, že tato situace je zamýšlena řešit pomocí rychlostních radarů
J. Grolich st. uvedl, že lepší by bylo nějaké stavební řešení, které řidiče donutí zpomalit,
protože na radar si řidiči zvyknou.
Starosta podotkl, že se jedná o krajskou silnici, kde tuto investici musí schválit a povolit Správa
a údržba silnic JmK, což je velký problém. Navíc toto řešení představuje obrovskou investici.
7.

Závěr

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 20:00 hod.
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Přílohy zápisu:
Příloha č. 1
Prezenční listina (volná příloha)
Příloha č. 2
Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1
zákona o obcích (volná příloha)
Příloha č. 3
Rozpočtové opatření č. 3/2014 (volná příloha)
Příloha č. 4
Rozpočtové opatření č. 4/2014 (volná příloha)
Zápis byl vyhotoven dne: 6. 10. 2014
Starosta

___________________
Mgr. Jan Grolich
Ověřovatel

Ověřovatel

___________________
P. Pelikán

___________________
Z. Severa

4

